
KNOP REHATEK AB Version 2.3 2018-04-05 

 
Bruksanvisning 

TX-900-1 & TX-900-6 
 

 

 

 
KNOP REHATEK AB 

Kristinebergsvägen 17 

SE-302 41 Halmstad 

Tel: 020 – 12 12 34



TX-900-1 & TX-900-6 Bruksanvisning Version 2.13 Sidan 2 av 6 

Introduktion 

TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med flera funktioner. Man kan larma genom att trycka på 

larmknappen eller så kan de aktiveras från en manöverkontakt eller annan trådbunden källa genom 

ingången i sidan. 

TX-900-1 är dessutom utrustad med en magnetkontakt och kan därför användas som dörrvakt. TX-

900-1 fästs då med kardborreband på dörrkarmen och en magnet fästs på dörren (tillbehör art.nr 2301).  

TX-900-1 och TX-900-6 kan användas tillsammans med KNOP REHATEK’s samtliga mottagare i 

900-serien. 

  

Figur A - Funktionsöversikt 

1 Handhavande 

1.1 larmknapp 
Aktivera TX-900-1 eller TX-900-6 genom att trycka på den gröna larmknappen. Lysdioden intill skall 

indikera sändning genom att blinka grönt snabbt. 

Lyckad sändning indikeras med ett avslutande fast grönt sken och är en garanti på att larmet nått och 

registrerats i mottagaren eller centralenheten. 

Ett avslutande fast rött sken innebär att kvittering inte har kunnat erhållas från mottagaren. Ett larm 

kan nå mottagaren trots ett rött sken. Se Bilaga A – Felsökning. 

En misslyckad sändning kan ha flera orsaker. Se Bilaga A - Felsökning för mer information. 

Lysdiod 

Larmknapp 

TX-900-6 
 

TX-900-1 
 

Magnet- 

kontakt 

Ingång, 
3,5 mm 

telejack 

Ingång, 
6,3  mm 

telejack 
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1.2 Ingång för separat manöverkontakt 
Till ingången i enhetens sida kan en vanlig 

manöverkontakt med 3,5 mm (TX-900-1) eller 6,3 

mm (TX-900-6) telepropp anslutas. De flesta på 

marknaden förekommande manöverkontakter med 

slutande funktion kan användas. 

Även andra trådbundna signalkällor som ger en ren 

(potentialfri) slutning eller brytning kan anslutas i 

detta uttag, t.ex. en larmmatta. 

Sändning indikeras på samma sätt som för 

larmknappen. 

 

1.3 Att använda TX-900-1 som dörrvakt 
Montera TX-900-1 på dörrkarmen med kardborrebanden som kan köpas separat. 

Montera den magnet som också ingår i tillbehörssatsen på dörren så att överkanten på magneten och 

TX900-1 är i samma höjd. Avståndet mellan magnet och TX-900-1 får vara max 10 mm. 

Viktigt: Magneten måste placeras på samma sida som 3,5mm ingången (höger sida) av TX-900-1 

Artikel nr på tillbehörssatsen är 2301. 

2 Underhåll och säkerhet 

2.1 En-kanal/Fler kanals läge på TX900-1: 
TX900-1 kan konfigureras till att sända en och samma kod (En-kanals läge) när både tryckknapp, 

magnet och extern slutning på 3.5mm ingången aktiveras.  

Dvs. att om TX900-1 är inkodad som nummer 1 till en RX900-LED, visas siffran 1 oavsett om 

tryckknapp, magnet eller extern slutning aktiveras. 

 

Om ”Fler-kanals läget” är aktiverat, sänder TX900-1 5 olika koder beroende på vad som är aktiverat: 

 

Tryckknapp – sänder en kod 

Magnetkontakt -  sänder en kod när magneten tas bort (dörr öppnas) 

3.5mm kontakt spets (NO) -  sänder en kod när kontakten sluts. 

3.5mm kontakt mitten (NC) -  sänder 1 kod när den sluts och en kod när den bryts. 

Dessa kan kodas in på 5 olika platser i t.ex en RX900-LED 

(TX900-1 äldre än serienr. 48900 sänder ingen kod när NC sluts) 

 

Se status: 

Ta bort batterierna och tryck kortvarigt på den gröna knappen. 

Montera batterierna och se status på lysdioden: 

Vid En-kanals läget blinkar den rött. 

Vid Fler-kanals läget blinkar den grönt. 

 

Ändra läge: 

1. Ta bort batterierna 

2. Tryck på den gröna knappen samtidigt som batterierna monteras. 

3. Håll in den gröna knappen tills lysdioden lyser rött. 

 

TX900-1 levereras konfigurerad i 1-kanals läge. 

N.O 

(slutande) 

N.C 

(brytande) 

C 

(gemensam) 

3,5mm eller 6,3mm (1/4”) 

Telepropp 

Figur B - Kopplingsinstruktioner 
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2.2 Batterier 
TX-900-1 drivs med två alkaliska batterier på 1,5 volt typ LR-1 (11x30 mm). Öppna skruven på 

baksidan av TX-900-1 och sära på kapslingen försiktigt för att byta batterier. 

TX-900-6 drivs med två alkaliska batterier på 1,5 V typ LR-6 (AA) och har en batterilucka på 

baksidan. 

Använd endast alkaliska batterier. 

2.2.1 Batterilarm 

När batterierna i TX-900-1 och TX-900-6 börjar ta slut sänds ett batterilarm till mottagaren. Man skall 

då byta batterier så fort som möjligt för att säkerställa funktionen. 

2.3 Rengöring 
Rengör larmet med en lätt fuktad trasa och mild tvållösning. 

2.4 Test 
Sändaren testas genom att aktivera sändarknappen, lysdioden skall då blinka snabbt för att indikera 

sändning. Lyckad sändning indikeras med ett avslutande fast grönt sken och visar att larmet nått fram 

och registrerats i mottagaren eller centralenheten. 

En misslyckad sändning kan ha flera orsaker. Se ”Bilaga A – Felsökning” för mer information. 

Alla ingående delar i systemet bör testas regelbundet! 
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3 Övrigt 

3.1 Miljö 
Produkten innehåller elektronik och batteri. 

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall 

återvinnas som el-avfall. Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall. 

3.2 Tekniska data TX-900-1 
Artikelnr: TX900-1 

Batterier: 2 x LR-1 (*) 

Batteritid: >1 år, 15 mån vid 5 

sändningar per dygn. (**) 

Radio… 

 Frekvens: 

 Räckvidd: 

 

869.212 MHz 

Upp till 200 m vid fri sikt. 

(***) 

Kapslingsklass: IP20 

Driftsmiljö: Inomhus, <90% luft-

fuktighet, 0-40°C 

Ingång: 3,5 mm telepropp 

Storlek: 46 x 85 x 16 (mm) 

Vikt: 54 g 

Färg: Benvit 
 

3.3 Tekniska Data TX-900-6 
Artikelnr: TX900-6 

Batterier: 2 x LR-6 (*) 

Batteritid: 2 år vid 5 sändningar per 

dygn. (**) 

Radio… 

 Frekvens: 

 Räckvidd: 

 

869.212 MHz 

Upp till 200 m vid fri sikt. 

(***) 

Kapslingsklass: IP20 

Driftsmiljö: Inomhus, <90% luft-

fuktighet, 0-40°C 

Ingång: 6,3 mm telepropp 

Storlek: 65 x 120 x 22 (mm) 

Vikt: 124 g 

Färg: Benvit 
 

* Använd alltid alkaliska batterier. 

** Beräknad batteritid. Den faktiska tiden varierar med användningen. 

*** Observera att räckvidden är beroende av alla delar som ingår i ett system samt miljön där 

utrustningen är placerad. 

 

 

 
Rätt till ändringar förbihålles. 

Tillverkare: 

 
www.knop.dk 
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Bilaga A – Felsökning 

Problem med den trådlösa överföringen av larm 

Symptom Förklaring och åtgärd 

Sändaren indikerar misslyckad 

sändning och mottagaren 

registrerar inte larmet. 

Räckviddsproblem, larmet når inte fram till mottagaren. En 

repeater bör avhjälpa problemet om inte avståndet mellan 

sändare och mottagare kan kortas. 

Sändaren indikerar misslyckad 

sändning men mottagaren 

registrerar larmet som den skall. 

Larmet når fram till mottagaren men kvitteringen från denna 

når inte tillbaks till sändaren. 

Detta beror oftast på räckviddsproblem. En repeater bör 

avhjälpa problemet om inte avståndet mellan sändare och 

mottagare kan kortas. 

Om felet inte avhjälps med att korta avståndet eller installera en 

repeater kan mottagaren vara trasig. Kontakta din 

larmleverantör eller KNOP REHATEK för åtgärd. 

Sändaren indikerar lyckad 

sändning men mottagaren 

larmar inte. 

Det är ett allvarligt fel på mottagaren eller centralenheten. 

Kontakta din larmleverantör eller KNOP REHATEK för 

åtgärd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


